Uitnodiging Plein14
Donderdag 26 september, Van 16.00 – 18.00 uur
Locatie: Zorgboerderij Erve Meyerinkbroek, Benteloseweg 25 in Haaksbergen .
Routebeschrijving: het gebruik van navigatiesysteem raden we aan, aangezien Erve Meyerinkbroek in
het buitengebied ligt. De gemakkelijkste route: vanuit St. Isodorushoeve > richting Hengevelde >
2e afslag rechts. Op www.ervemeyerinkbroek.nl leest u meer informatie.
Wilt u zich in verband met de catering aanmelden als u van plan bent te komen?. Dat kan heel
makkelijk door deze mail te beantwoorden, via ‘stemmen’.

Welkom
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een nieuwe Plein14 bijeenkomst. We informeren u dan graag
over de stand van zaken op het gebied van de transformaties AWBZ en Jeugdzorg binnen de Twentse
samenwerking. Daarnaast willen we graag in gesprek over vernieuwing in de zorg en ondersteuning,
waarbij het thema ‘Eigen Kracht’ centraal staat. Dat laatste doen we aan de hand van drie concrete
projecten. Hieronder leest u het programma en een toelichting. We zien uw komst graag tegemoet!
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Plein14,
Jan Binnenmars (Wethouder Twenterand)

Programma
16.00 uur: Inloop met koffie en thee
16.15 uur: Welkom
Door Wethouder Jan Binnenmars en gastvrouw Sjanne Meyerink, namens de
samenwerkende zorgboerderijen Twente
16.30 uur: Actualiteiten en stand van zaken
Waar zijn de samenwerkende 14 Twentse gemeenten op dit moment mee bezig?
Onderwerpen die (kort) aan bod komen zijn onder meer: zorgarrangementen Jeugd,
regionale visie samenwerking Jeugdzorg Twente, stand van zaken regionale
Marktconsultatie, overheveling AWBZ, ICT vraagstukken en landelijke ontwikkelingen.
17.00 uur: Vernieuwing in de praktijk
In gesprek over ‘vernieuwing’ aan de hand van concrete projecten, met als thema ‘Eigen
Kracht’. Op de achterzijde leest u meer.
17.30 uur: Afsluiting en napraten, hapje en drankje,

Vernieuwing in de praktijk
In gesprek over ‘vernieuwing’ aan de hand van concrete projecten, met als thema ‘Eigen
Kracht’
Aan de hand van drie concrete en actuele projecten gaan we met elkaar in gesprek over
vernieuwing in de zorg en ondersteuning, waarbij we met name in willen zoomen op het thema
‘Eigen Kracht’. Daarvoor hebben we drie projecten benaderd, die dit thema kunnen toelichten
vanuit een ander werkveld (gemeenten, zorgaanbieders en cliënt-/burgerparticipatie). Op welke
manier zijn zij bezig met het thema’s als ‘Eigen Kracht’ en ‘vernieuwing’? En welke inzichten levert
dat op?

Vernieuwing bij samenwerkende zorgaanbieders: het GRIP-team Hengelo:
In Hengelo is ruim 2 jaar een GRIP-team aan de slag: een samenwerkingsverband tussen zeven
zorgaanbieders en gemeente. Doel van dit team is gezinnen met meerdere problemen helpen weer
grip te krijgen op hun leven. Uitgangspunt daarbij is: één gezin, één plan en één hulpverlener.
- De GRIP-coach werkt indicatievrij, waardoor er tijd en ruimte is om te doen wat nodig is.
Zij/hij pakt hierbij de regie.
- De coach werkt vanuit de behoefte van het gezin en niet vanuit het aanbod van de
verschillende organisaties. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de eigen kracht en
omgeving van het gezin.
- De aanpak vraagt van elke deelnemende professional in dit team zijn/haar specialisme in
een integraal team te delen. Daarmee wordt het noodzakelijk maar ook wenselijk over de
grenzen van de eigen organisatie heen te kijken en nauw samen te werken.
Een GRIP-coach geeft een toelichting op de aanpak en deelt ervaringen.
Meer informatie leest u in de bijgevoegde uitgave ‘Maak kennis met GRIP’.
Vernieuwing burger- en cliëntparticipatie: Onderzoek Arcon.
Hetty Wolf is sinds kort als adviseur actief bij Arcon. Arcon onderzoekt en adviseert in opdracht van
gemeenten op welke manier de positie van jongeren en opvoeders het beste geborgd kan worden in
de transitie / transformatie Jeugdzorg. Hetty gaat in op een aantal praktische uitwerkingen, waarbij
oplossingsgerichtheid en het opsporen en benutten van burgerkracht centraal staat.
Meer informatie leest u op: www.arcon.nl
Vernieuwing bij de 14 samenwerkende gemeenten: Eigen Kracht Twente, zo doen we het!
Wat is Eigen Kracht? Wat verstaan we eronder? En wat betekent Eigen Kracht voor de gemeenten?
Nico Bolhuis en Annemieke Knol, beide als kwartiermakers Eigen Kracht aangesteld bij de
samenwerkende 14 Twentse gemeenten, hebben een eerste inventarisatie afgerond bij de
gemeenten en zullen dit toelichten.
Meer informatie leest u in bijgevoegde 'praatplaat Eigen Kracht- Samen14'.

